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JOHDANTO 

SHL-myyntiraportti auttaa ymmärtämään, miten Sample Candidate, todennäköisesti soveltuu 
myyntityöhön. Nämä tiedot soveltuvat myös hänen vahvuuksiensa ja kehitystarpeidensa 
tunnistamiseen myyntitehokkuuteen liittyvillä osa-alueilla. Tämä raportti perustuu 
työpersoonallisuuskyselyyn (Occupational Personality Questionnaire, OPQ32) sekä valinnaisesti 

motivaatiokyselyyn (Motivation Questionnaire, MQ). 

SHL on tutkinut tuhansia myyjiä useilla eri toimialoilla tunnistaakseen myynnin kannalta tärkeät 
tekijät. Vaikka jokaisen yksittäisen tekijän vaikutus myyntitehokkuuteen on osoitettu, sinun täytyy 
määritellä, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä juuri tietyssä tilanteessa. Tämän raportin tietoja voidaan 
soveltaa ilman asiaan liittyvää koulutusta tai erityistietoja. 

Kun raporttia käytetään henkilövalinnassa, arvioitsijalta edellytetään tehokkaiden 
valintamenetelmien ja kyseisen työnkuvan asianmukaista tuntemusta. Raportin käyttäjällä pitää 
olla riittävät tiedot työstä ja sen vaatimuksista, jotta hän kykenee tekemään asianmukaisia 
päätöksiä tämän raportin tietojen pohjalta. Hakijan soveltuvuuden määrittämisessä tulee käyttää 
tämän raportin lisäksi haastatteluja ja muita sopivia arviointimenetelmiä. 

Raportin käyttö kehittämistarkoituksiin vaatii kehittämis- ja ohjaustekniikoiden hyvää tuntemusta. 

TÄMÄN RAPORTIN KÄYTTÖ 

Tässä raportissa on kolme pääosiota: myynnin perustaidot, motivaatio ja myyntiprosessi. 
Raportin lopussa on osio myyntiprofiili, joka antaa aiheesta yleiskuvan. 

Myynnin perustaidot -osiossa keskitytään sellaisiin tekijöihin, jotka ovat tärkeitä tehokkaan 
myynnin kannalta useimmissa myyntitilanteissa. Vaikka näiden tekijöiden tärkeys saattaa 
vaihdella työn mukaan, nämä ovat niitä avaintekijöitä, jotka pätevät useimmissa myyntirooleissa. 

Motivaatio-osiossa keskitytään niihin motivaatiotekijöihin, jotka saattavat vaikuttaa myynnin 
tehokkuuteen. Motivaatio on voima, joka puskee yksilöä hyvään suoritukseen. Motivaatio 
määrittää sen, kuinka paljon energiaa ihminen haluaa kanavoida työhönsä, ja mikä voi auttaa 

häntä säilyttämään tämän energian. Motivaation vaikutus työtehoon ja menestykseen voi olla 
merkittävä. 

Myyntiprosessi-osiossa keskitytään sellaisiin tekijöihin, jotka ovat tärkeitä tyypillisessä 
myyntiprosessissa. Siitä käy ilmi yksilön todennäköinen tehokkuus myyntiprosessin kahdeksassa 
eri vaiheessa. Yksilön luontaisten, myynnin eri vaiheissa esiin tulevien vahvuuksien 
ymmärtäminen voi auttaa määrittelemään, minkä tyyppisessä myyntiympäristössä hän on 
tehokkaimmillaan. Näin voidaan myös tunnistaa osa-alueita, joissa kehittäminen tai koulutus voi 
parantaa hänen tehokkuuttaan. 

Raportin viimeisessä osiossa nähdään kaikki tiedot: myynnin perustaidot, motivaatio ja 
myyntiprosessi yhdellä sivulla. Tämä myyntiprofiili-osio helpottaa yksilön profiilin vertaamista 
tietyssä myyntitilanteessa tai -roolissa vaadittaviin tekijöihin.
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MYYNNIN PERUSTAIDOT 

Myynnin perustaidot koostuvat tekijöistä, jotka ovat tärkeitä tehokkaan myynnin kannalta 
useimmissa myyntitilanteissa. Palkkikuvaajasta nähdään vastaajan Sample Candidate vahvuuksien 
taso kullakin osa-alueella. Jokaisen tekijän määritelmä on nähtävissä palkkikuvaajan alla. Korkean 
ja matalan pistemäärän kuvaus on jokaisen määritelmän alla. 

Jokaisen näistä tekijöistä on osoitettu vaikuttavan myyntimenestykseen useanlaisissa 
myyntitilanteissa. Nyrkkisääntönä jokaisesta raportin tekijästä voidaan sanoa, että korkea taso on 
eduksi useimmissa myyntirooleissa. Tekijöiden tärkeys voi kuitenkin vaihdella erityyppisissä 
myyntitilanteissa. Sinun tulee määritellä, mitkä tekijöistä ovat keskeisempiä ja mitkä vähemmän 
keskeisiä juuri kyseisessä tilanteessa. 

Näiden tulosten avulla voidaan myös tunnistaa vahvuuksia, jotka auttavat kehittämään myynnin 
tuloksellisuutta. Niitä voidaan käyttää myös sellaisten osa-alueiden tunnistamisessa, joihin 
kohdistettu kehittäminen tai koulutus saattaisi parantaa myyntitehoa. 

Itseluottamus myyjänä 
Matala    Korkea 

     
Määritelmä: Luo itsestään luotettavan vaikutelman ollessaan tekemisissä muiden kanssa. Antaa vaikutelman merkittävistä 

henkilökohtaisista kyvyistä ja lahjakkuudesta. 

● Ihmiset, joilla on korkea pistemäärä, ovat tyypillisesti itsevarmoja jopa haastavissa ja stressaavissa tilanteissa. 

● Ihmiset, joilla on  matala pistemäärä, saattavat olla ujoja tai pidättyväisiä. He saattavat olla arkoja tai epävarmoja 
joissakin tilanteissa. 

Myynti-into 
Matala    Korkea 

     
Määritelmä: Henkilöllä on intoa ja innokkuutta, hän vaikuttaa janoavan menestystä ja työntää itseään eteenpäin 

saavuttaakseen haastavia päämääriä. 

● Ihmiset, joilla on korkea pistemäärä, ovat energisiä, ja he ottavat päättäväisesti vastaan minkä tahansa haasteen tai 
kilpailijan. 

● Ihmiset, joilla on matala pistemäärä, ovat vähemmän energisiä ja vähemmän päättäväisiä. 

Sitkeys myynnissä 
Matala    Korkea 

     
Määritelmä: On hyvin optimistinen ja erittäin sitkeä, säilyttää sinnikkyytensä vaikeimmissakin tilanteissa, etsii jatkuvasti 
uusia mahdollisuuksia. 

● Ihmiset, joilla on korkea pistemäärä, ovat optimistisia ja rentoja myös vaikeuksien edessä. 

● Ihmiset, joilla on matala pistemäärä, saattavat menettää rohkeutensa, kun kaikki ei mene hyvin. 

Mukautuvuus 
Matala    Korkea 

     
Määritelmä: Tunnistaa ja omaksuu optimaalisen myyntityylin maksimoidakseen menestyksen. Tulee hyvin toimeen 

nykyisten ja mahdollisten tulevien asiakkaiden kanssa. 

● Ihmiset, joilla on korkea pistemäärä, ovat hienotunteisia muita ihmisiä kohtaan sekä hyvin joustavia ja harkittuja 

esiintyessään asiakkaiden edessä. 

● Ihmiset, joilla on matala pistemäärä, eivät pysty yhtä helposti mukauttamaan tyyliään tai lähestymistapaansa 

tilanteen tai ihmisten mukaan. 

Kuunteleminen 
Matala    Korkea 

     
Määritelmä: Kuuntelee sympaattisesti muita ja tarkkailee valppaasti muiden ihmisten käyttäytymistä. 

● Ihmiset, joilla on korkea pistemäärä, kuuntelevat muita tarkkaavaisesti ja tulevat hyvin toimeen ihmisten kanssa. 

● Ihmiset, joilla on matala pistemäärä, ovat yleensä huonoja kuuntelijoita. 

Muutoksen hallinta 
Matala    Korkea 

     
Määritelmä: Kykenee mukautumaan nopeasti suuriin ja jatkuviin muutoksiin työpaikalla, ympäristössä tai 

toimintatavoissa. 

● Ihmiset, joilla on korkea pistemäärä, selviytyvät vaivatta työnkulun ja pelisääntöjen muutoksista. He osoittavat 

kykyä mukautua nopeasti muuttuviin työolosuhteisiin. 

● Ihmiset, joilla on matala pistemäärä, eivät reagoi yhtä tehokkaasti tai myönteisesti tilanteen tai organisaation 

muutoksiin. 
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MOTIVAATIO 

Yksilön motivaatioon vaikuttavia työolosuhteita kutsutaan motivaatiotekijöiksi. Motivaatiotekijät 
kuvaavat sitä, mitkä asiat vaikuttavat yksilön intoon ja päättäväisyyteen menestyä. Alla olevista 
palkkikuvaajista näkyy, kuinka tehokkaasti kukin motivaatiotekijä voi ohjata vastaajan Sample 
Candidate käyttäytymistä. Jokaisen motivaatiotekijän määritelmät on myös kuvattu. 

Tämä raportti kuvaa tiettyjä motivaatiotekijöitä sekä sitä, missä määrin Sample Candidate kokee 
ne kannustavina. Ne eivät ole yleisen motivaatiotason mittareita. (Myynnin perustaidot -osion 
Myynti-into on parempi yleisen myyntimotivaation tason osoitin). 

Yksilöön vaikuttavien motivaatiotekijöiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden ymmärtää, mitkä 
asiat voivat toimia heidän myyntisuorituksensa innoittajina. Jos esimerkiksi tiedämme, että raha 

on yksilölle tärkeä motivaation lähde, saatamme haluta sijoittaa hänet sellaisiin työ- ja 
myyntitilanteisiin, joissa on mahdollisuus suuriin tuloihin. Kasvusta motivaationsa saava yksilö 
soveltuu hyvin tehtäviin, jotka tarjoavat jatkuvia kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia. 

Raha 
Rahalliset ja materiaaliset palkkiot 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Kilpailu 
Mahdollisuus voittaa työtoverit ja 

kilpailijat 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Saavuttaminen 
Selkeät päämäärät ja tilanteet, joissa 

oma panos on ratkaiseva 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Tempo 
Ympäristö, jossa on kiihkeää 

toimintaa ja kalenterit täynnä 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Sosiaaliset suhteet 
Toisten ihmisten kanssa toimiminen 
koko työpäivän ajan 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Tunnustus 
Ympäristö, jossa voi saada paljon 

kiitosta ja jossa hyvin tehtyä työtä 
arvostetaan 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Kasvu 
Mahdollisuus kehittyä ja oppia uusia 
taitoja 

Ei motivoi    Motivoi paljon 

     

Itsenäisyys 
Tiukan valvonnan puuttuminen, 

vapaus vaikuttaa omaan työhönsä 

Ei motivoi    Motivoi paljon 
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MYYNTIPROSESSI 

Myyntiprosessi kuvaa yksilön taipumuksia sellaisilla tekijöillä, jotka ovat tärkeitä tyypillisessä 
myyntitapahtumassa. Kuviosta käy ilmi yksilön todennäköinen tehokkuus myyntiprosessin 
kahdeksassa tärkeässä vaiheessa. Se auttaa määrittämään, missä kohtaa tyypillistä 
myyntiprosessia kyseinen henkilö on tehokkaimmillaan. Paksu viiva kaaviossa kuvaa 
myyntiprosessiprofiilia. Keskellä olevat pisteet kuvaavat pieniä pistemääriä. Yleisesti ottaen 
ympyrän ulkoreunan lähistöllä olevat pisteet ovat toivottavia niillä osa-alueilla, jotka ovat 
kyseisessä roolissa kriittisiä myynnin onnistumisen kannalta. Keskustan lähellä olevat pistemäärät 
korostavat kehitysalueita ja/tai koulutustarpeita. 

Kunkin vaiheen määritelmä ja palkkikuvaaja ovat myyntiprosessi-kaavion alapuolella. 

 
Strategian luominen Matala    Korkea 

      
Markkinoiden syvällinen analysoiminen, panostus tuotteiden asemointiin ja tehokkaisiin myyntitoimiin. 

Kontaktien luominen Matala    Korkea 

      
Yhteyden ottaminen mahdollisiin asiakkaisiin, ”jään murtaminen” ja kyky saada ihmiset tuntemaan olonsa mukavaksi, 

aloitteellisuus uusien suhteiden luomisessa. 

Halun herättäminen Matala    Korkea 

      
Asiakkaan saaminen mukaan tunnetasolla, ostohalun luominen ja luottamuksen herättäminen tuotteeseen tai palveluun. 

Vaihtoehtojen luonti Matala    Korkea 

      
Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen. 

Esitystaito Matala    Korkea 

      
Tuotteiden ja/tai ratkaisujen esittäminen yksilöille ja asiakasryhmille miellyttävästi ja luottamusta herättävästi; 

stressittömyys ja huolettomuus. 

Kaupanteko Matala    Korkea 

      
Myyntitapahtuman synnyttäminen, asiakkaan oikea-aikaisen päätöksen hallinta, vastaväitteistä selviäminen, lopullisen 

hinnan ja myyntiehtojen neuvotteleminen. 

Asiakastyytyväisyyden 
ylläpito 

Matala    Korkea 

      
Jatkuva myyntitapahtuman jälkeinen huolenpito, asiakassuhteen hoito ja kaikkien tarvittavien keinojen käyttäminen 
asiakkaan tyytyväisyyden varmistamiseksi. 

Hallinta ja kasvu Matala    Korkea 

      
Asiakassuhteen säilyttäminen myyntitapahtuman jälkeen, jatkuva uusien tarpeiden ja liiketoimintamahdollisuuksien 
etsiminen. 
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MYYNTIPROFIILI 

Raportin tässä osassa tehdään myyntiprofiilin yhteenveto niistä vastauksista, jotka Sample Candidate antoi 
kyselyissä. 

Jos näitä tietoja käytetään verrattaessa profiilia tietyn myyntityön tai -tilanteen ihanneprofiiliin, on tärkeää 
määritellä, mitkä tekijät ovat keskeisimmät tässä roolissa menestymisen kannalta. Työnkuva analysoidaan 
tyypillisesti ennen yksilön profiilin vertaamista ihanteelliseen myyntityöprofiiliin, jotta saadaan jaoteltua 
tekijät työn kannalta välttämättömiin, tärkeisiin ja hyödyllisiin. (Alla olevan kaavion ”Menestyksen kannalta 
tärkeä” -saraketta voidaan käyttää näiden havaintojen kirjaamiseen). 

Motivaatiotekijöitä ei tulisi verrata työn tai tilanteen ihanneprofiiliin, sillä ne edesauttavat menestystä yksilön 
lähtökohdista. Niitä tulisi sen sijaan punnita sen valossa, mitkä kyseisistä motivaatiotekijöistä olisivat 
kyseisen yksilön saatavissa ja mitkä taas eivät. 

Vaikka tämä raportti kuvaakin hyvin vastaajan myyntityöhön vaikuttavia tekijöitä ja hänen motivaationsa 
lähteitä, on tärkeää pitää mielessä, että kaikki tässä esitetty tieto perustuu yksilön itse täyttämään kyselyyn. 
On myös monia muita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa myyntitehokkuuteen. Tämän vuoksi on 
huomattava, että jos raporttia käytetään yksilön vertaamiseen ihanteelliseen tehtäväprofiiliin, on tärkeää 
ottaa huomioon muut tiedossa olevat asiat yksilön kokemuksesta, tiedoista ja taidoista, kun sopivuutta 
työhön arvioidaan. 

  Menestyksen 
kannalta 
tärkeä?*   

 (tärkeys tai 
valinta) 

1 2 3 4 5 

  

MYYNNIN PERUSTAIDOT 
       Itseluottamus myyjänä       
              Myynti-into       
              Sitkeys myynnissä       
              Mukautuvuus       
              Kuunteleminen       
              Muutoksen hallinta       
       MOTIVAATIO 
       Raha      E/O ** 

              Kilpailu      E/O ** 

              Saavuttaminen      E/O ** 

              Tempo      E/O ** 

              Sosiaaliset suhteet      E/O ** 

              Tunnustus      E/O ** 

              Kasvu      E/O ** 

              Itsenäisyys      E/O ** 

       MYYNTIPROSESSI 
       Strategian luominen       
              Kontaktien luominen       
              Halun herättäminen       
              Vaihtoehtojen luonti       
              Esitystaito       
              Kaupanteko       
              Asiakastyytyväisyyden ylläpito       
              Hallinta ja kasvu       
       
*RAPORTIN KÄYTTÄJÄ MÄÄRITTÄÄ ASTEIKKOJEN TÄRKEYDEN. **EI VERRATA TEHTÄVÄPROFIILIIN. 
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ARVIOINTIMENETELMÄT 

Tämä profiili perustuu seuraaviin tietolähteisiin: 

Kysely / Kykytesti Vertailuryhmä 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r ruotsi Yleisväestö 2012 (INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK - Väestön yleisnormi 2000 

HENKILÖN TIEDOT 

Nimi Sample Candidate 

Vastaajan tiedot 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Raportti Myyntiraportti v2.0 RE 

RAPORTISTA 

Tämä raportti on tuotettu SHL:n Internet-arviointijärjestelmän avulla. Sen tiedot perustuvat OPQ32-
työpersoonallisuuskyselyyn. Kyselyä saavat käyttää vain asianmukaisen koulutuksen sen käyttöön ja 
tulkintaan saaneet henkilöt. 

Tämä raportti on tuotettu kyselyvastauksista ja se kuvaa vastaajan näkemyksiä. Tulkinnassa tulee ottaa 
asianmukaisesti huomioon itsearviointiin perustuvien kyselyjen subjektiivisuus. 

Tämä raportti on tuotettu elektronisesti: ohjelman käyttäjä voi jälkikäteen tehdä muutoksia ja lisäyksiä 
raportin sisältöön. 

SHL Global Management Limited ja siihen kuuluvat yritykset eivät voi taata, että raportin sisältö on 
järjestelmän tuottama eikä sitä ole jälkikäteen muutettu. Emme voi ottaa vastuuta raportin sisällön käytöstä, 
käyttämättä jättämisestä tai käytön seurauksista. 

 
www.shl.com 

© 2018 SHL ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. SHL ja OPQ ovat tuotemerkkejä, jotka on 
rekisteröity Iso-Britanniassa ja muissa maissa 

Tämä raportti on tuotettu SHL:n toimesta SHL:n asiakkaalle ja sisältää SHL:n aineetonta oikeutta. SHL sallii 
asiakkaansa jäljentää, jaella, muuttaa ja varastoida tätä raporttia ja/tai sen sisältämää tietoa sisäistä, ei-
kaupallista käyttöään varten. SHL pidättää kaikki muut oikeudet. 

http://www.shl.com/default

